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ČAS IZMENJAVE: 

Na izmenjavi sem bila od 1.7.2014 do 31.7.2014. 

OPIS KRAJA IZMENJAVE: 

Na izmenjavi sem bila v Bragi. Le ta je tretje največje mesto na Portugalskem, ki je locirano 

na severu države. Je umirjeno mestece, brez pretirane gneče. Ima veliko cerkva, ki so 

postavljene po celotnem območju. Braga ima eno medicinsko fakulteto in eno bolnišnico, ki 

je privatno-javna. Ker mesto ni veliko, se lahko vse ogleda peš, ima pa vseeno tudi dobre 

prometne povezave z ostalimi mesti, saj ima železniško in avtobusno postajo. Do obale se 

lahko pride v eni uri, prav tako tudi do hribov. Če povzamem, je čudovito mesto z veliko 

narave in prijaznimi ljudmi.  

OPIS SPREJEMA S STRANI TUJIH ŠTUDENTOV: 

Na letališče v Portu me je prišla iskati moja prijateljica Portugalka, tako da prvega stika nisem 

imela s kontaktnimi osebami. Ampak po pričevanju drugih, so jih kontaktne osebe prišle 

iskati na železniško ali avtobusno postajo in jih pripeljale do študentskega doma v katerem 

smo bili nastanjeni. Kontaktne osebe in organizatorji so nas resnično lepo sprejeli in nam 

pomagali pri vseh potencialnih vprašanjih, ki smo jih imeli. Tako da moram res pohvaliti 

njihovo prijaznost in pripravljenost pomagati v vseh trenutkih. Nikoli nas niso pustili same in 

v nevednosti. Prvi dan so nam razkazali študentski dom, naslednji dan pa so nas uvedli v 

bolnišnično delo.  Te kontaktne osebe in organizatorji so vsi bili študenti in so kljub izpitom 

uspeli opraviti svoje delo zelo korektno. 

OPIS POGOJEV BIVANJA IN PREHRANE: 

Živeli smo v študentskem domu, ki je bil lociran približno 30 minut stran od bolnišnice v 

kateri smo delali. Najprej smo morali podpisati papirje, potem pa smo dobili kartico, ki nam 

je odpirala vhodna vrata ter ključe za ostala vrata v študentskem domu. Bile so dvoposteljne 

sobe, ki niso bile ravno višek estetike in modernosti, vendar so bile vredu za en mesec 

bivanja. Vsaka soba je imela tudi svojo kopalnico. Jaz sem si prva dva tedna delila sobo s 

portugalsko študentko, ki pa se je potem sredi meseca odselila, tako da sem ostala sama. V 

samem domu smo imeli študijske sobe, pralnico s pralnim strojem in sušilniom strojem ter 

računalniško učilnico. Za pranje oblačil smo morali plačevati po 1 evro na pranje. Lahko smo 

si sposodili metlo in smetišnico ter likalnik. Ljudje, zaposleni v domu, so bili zelo prijazni, 

niso pa vsi znali angleško. Smo se včasih sporazumevali zgolj z rokami. 



Za prehrano so nam uredili bone  za kosila v študentski menzi. Najprej sem dobila mesne 

bone, potem pa so jih na mojo prošnjo zamenjali v vegetarijanske. Vrednost kosila je bila 

približno 2.5 evra in le to je bilo v večini primerov izredno dobro. V kosilo je bil vštet kos 

kruha, juha, glavna jed, sladica ali kos sadja in sok. Porcije so bile velike. Kuharji in 

razdelejvalci hrane so bili zelo prijazni.  Zajtrke, večerje ter malice smo si plačevali sami, kar 

pa ni bil problem, saj je hrana na Portugalskem poceni. 

OPIS DELA V BOLNICI 

Bolnica je velik in moderna, saj je bila zgrajena leta 2011. Je mešanica javnega in zasebnega 

sistema, kar dobro nakazuje razlike z našimi bonišnicami. V sobah sta največ dve postelji in 

vse je zelo čisto, snažno, svetlo in prostorno. Osebje je zelo prijazno, predvsem zdravniki na 

pediatričnem oddelku, na katerega sem bila sprejeta. Z mentorico sem se lahko dogovorila kaj 

vse si želim videti in zaradi velike radovednosti, sem lahko prisostvovala na različnih delih 

pediatrije. Prvi teden sem delala na neonatologiji z zdravimi novorojenčki, katere sem lahko 

tudi pregledovala. Videla sem tudi kako se ukvarjajo z dokumentacijo in birokracijo. Ostale 

tedne sem lahko delala z malce starejšimi otroci, kjer sem videla raznorazne infekcije, 

sindrome in ostale patologije. Ravno zaradi tega sem dobila izredno pomembne izkušnje in 

informacije. Vsak četrtek sem lahko delala na urgenci in vsaki petek sem lahko bila v 

ambulantah. Imela sem proste roke pri izbiri in željah, katere so se trudili uresničiti po svojih 

najboljših močeh. Žal niso bili najboljši v angleščini, tako da je bilo sporazumevanje včasih 

oteženo. Ampak načeloma smo se vredu sporazumevali. Zdravniki, ki so sodelovali z menoj 

so se precej menjavali, saj je bilo vse odvisno od oddelka in njihovega znanja tujega jezika. 

Vsak dan sem prisostvovala njihovi jutranji predaji službe, seveda je vse bilo v portugalščini. 

Vsako sredo in petek, pa sem bila na večjem sestanku, na katerem so se zbrali vsi specialisti, 

specializanti in študenti, ki so bili v tistem momentu na pediatričnem oddelku. Takrat so se 

predavali tudi seminarji v portugalščini.  

OPIS DELA Z MENTORJEM 

Moja glavna mentorica (vsekakor pa ne edina zdravnica, s katero sem sodelovala) je bila 

predstojnica oddelka za pediatrijo, predvsem pa se je ubadala s patološki in intenzivno 

neonatologijo. Kadarkoli sem kaj potrebovala, mi je bila na voljo in pripravljena pomagati. 

Kot že zgoraj omenjeno, mi je dala priložnost, da vidim in izkusim vse, kar me je zanimalo. In 

moram priznati, da mi je omogočila zelo veliko, za kar sem ji izredno hvaležna. Bila je 

poštena in prijazna ženska, ki se je trudila, da mi poda čimveč željenega znanja. 

OPIS SOCIALNEGA PROGRAMA 

Za časa moje izmenjave je bil organiziran socialni program. Temu namenjeni so bili vsi 

vikendi, prav tako so se dogodki odvijali tudi med tednom. Vseh vikend programov se sicer 

nisem udeležila, sem se pa udeleževala tedenskih dogodkov. Večkrat smo se družili na strehi 

našega študentskega doma. Kontaktne osebe in organizatorji so nas peljali v sosednja mesta, 

nam razkazali celotno Brago. Večkrat smo skupaj šli na večerje in v bare. S tem so nam 

prikazali njihovo tipično  hrano in pijačo. Šli smo tudi na kviz večer. Včasih smo šli na 

sprehod v hribe, kjer smo videli čudovit razgled na mesto in sončni zahod. Seveda ni manjkal 



tudi takoimenovani International food and drink party, pri katerem smo vsi tujci skuhali ali 

pripravili tipične jedi iz naših držav. Nismo pa se samo ukvarjali z uradnim socialnim 

programom, včasih smo si tudi sami študenti tujci organizirali dan in odšli na kak izlet ali smo 

se družili na bazenu, nedaleč stran od študentskega doma.  

SPLOŠNA OCENA IZMENJAVE: 

Izmenjava je bila izredno čudovita in posebna dogodivščina s katero sem dobila zanimiv 

vpogled v njihovo kulturo in mnogo izkušenj, tako s področja medicine, pa tudi s področja 

tujega jezika, potovanj in njihovega načina življenja. Se je zgodila kdaj pa kdaj kakšna 

neprijetna izkušnja zaradi njihove malo slabše organizacije, ampak takšne stvari se potem v 

dobri družbi pozabijo. Trudili so se po svojih močeh, ampak marsikaj bi še lahko izbojšali. 

Priznati moram, da so nas Portugalci veliko časa pustili čakati, saj so navajeni zamujati. 

Vesela sem, da sem imela to priliko in jo tudi svetujem vsakomur. Izmenjava mi bo ostala v 

lepem spominu za večno. 


